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Renal biopsy is an essential procedure in the diagnosis, treatment

and follow-up of renal diseases. The risks associated with perfor-

ming percutaneous renal biopsy have substantially decreased in the

past decades. However, major complications still occur. We report

and discuss a case of severe renal biopsy complications in 11-year-

old with nephrotic syndrome.
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Biopsja nerki jest nieodzownym narzędziem rozpoznania, śledzenia

postępu i monitorowania leczenia chorób nerek. W świetle doświad-

czeń nagromadzonych w okresie ubiegłego półwiecza uchodzi za

zabieg bezpieczny. Wyjątkowo ciężkie powikłania przezskórnej biop-

sji nerki u 11-letniego chłopca z zespołem nerczycowym oraz ich

leczenie są tematem naszej prezentacji.

Słowa kluczowe: biopsja nerki, powikłania, moczokrwiak, przetoka

tętniczo-żylna, ostra niewydolność nerek
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Biopsja nerki jest nieodzownym narzędziem rozpoznania,
śledzenia postępu i monitorowania leczenia chorób nerek.
W świetle doświadczeń nagromadzonych w okresie ubiegłe-
go półwiecza uchodzi za zabieg bezpieczny. Dobry stan ogól-
ny pacjenta, zastosowanie nowoczesnych technik obrazo-
wania i doświadczenie wykonującego biopsję warunkują po-
myślny przebieg badania. Łańcuch poważnych powikłań biop-
sji, które zaobserwowano i leczono w Klinice Nefrologii i Dia-
lizoterapii ICZMP może dostarczyć dowodów na istnienie
wyjątków od powyższej reguły.

OPIS PRZYPADKU

Jedenastoletni chłopiec (P.P., nr historii choroby 07-2083),
chorujący na idiopatyczny, pierwotnie sterydooporny, a na-
stępnie sterydozależny zespół nerczycowy od 3.r.ż., został
poddany dwukrotnie przezskórnej biopsji nerki (1997 r., 2003 r.)
w związku z aktywnym procesem chorobowym. Na podsta-
wie pierwszego badania rozpoznano mezangialne roplemo-
we kłębuszkowe zapalenie nerek ze złogami IgM, a na pod-
stawie drugiego badania – ogniskowe segmentalne szkliwie-
nie kłębuszków nerkowych. Chłopiec leczony był glikokorty-
kosteroidami, lekami alkilującymi (chlorambucil, cyklofosfamid),
a od 2001 r. – cyklosporyną A. W 6. roku leczenia cyklospory-
ną, w okresie remisji klinicznej, pacjent został zakwalifikowa-
ny do trzeciej, kontrolnej biopsji nerki w celu oceny bezpie-
czeństwa stosowanej terapii (2007 r.).

Przed zabiegiem chłopiec był w dobrym stanie ogólnym,
miał umiarkowanie podwyższone wartości rozkurczowego ci-
śnienia tętniczego (115/80), potwierdzone zapisem całodobo-
wym, otrzymywał cyklosporynę, metyloprednizolon (metypred)
oraz enarenal. Wyniki rutynowych badań laboratoryjnych,

przedstawione poniżej, nie budziły zastrzeżeń; Hb 13,1 g/dl,
Ht 38%, PLT 437 tys., w surowicy – białko całkowite 6,8 g/dl,
mocznik 16 mg/dl, kreatynina 0,5 mg/dl, w moczu – białko nie-
obecne, leukocyty 1-2 w polu widzenia, erytrocyty nieobec-
ne, posiew moczu – jałowy, układ krzepnięcia – APTT 44,7
sekund, czas protrombinowy 11,8 sekund, wskaźnik protrom-
binowy 105%, fibrynogen 320 mg/dl, antytrombina III 98%.

Zabieg, w znieczuleniu ogólnym i pod kontrolą ultrasono-
graficzną wykonano urządzeniem automatycznym typu Ma-
gnum, wyposażonym w igłę o grubości 16 G. Pobrano 3 bio-
punktaty z 4 nakłuć dolnego bieguna nerki lewej. To samo
miejsce nakłuwano podczas poprzednich biopsji. Po kilku
godzinach wystąpiło masywne krwawienie z dróg moczowych
ze spadkiem ciśnienia i anemizacją, która spowodowała ko-
nieczność transfuzji koncentratu krwinek czerwonych i oso-
cza. Badanie ultrasonograficzne (tab. 1) wykazało obecność
krwiaka w okolicy dolnego bieguna o wym. 45x31 mm oraz
poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego bioptowanej
nerki. Systematyczna kontrola ujawniła narastanie wymiarów
krwiaka w kolejnych sonogramach (tab. 1). Objawy krwawie-
nia z układu moczowego z obecnością skrzepów utrzymy-
wały się w ciągu kolejnych dni obserwacji. Zastosowano po-
stępowanie zachowawcze polegające na płukaniu pęcherza
roztworem soli fizjologicznej poprzez cewnik Foley’a i anty-
biotykoterapię. Badania laboratoryjne wykazały wzrost wskaź-
ników wydolności nerek (kreatyniny z 0,5 do 1,24 mg/dl), biał-
komocz (397-548 mg/dl). Odnotowano także wzrost ciśnie-
nia tętniczego do wartości 140/100 mm Hg. Diagnostykę ob-
razową uzupełniono o dopplerowskie badanie usg (tab. 1) i
arteriografię, które ujawniły obecność szerokiej przetoki tęt-
niczo-żylnej (tab. 1, ryc. 1). Podczas badania naczyniowego
dokonano embolizacji przetoki (ryc. 2). W następnej dobie
po badaniu naczyniowym rozwinęła się oliguryczna postać
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ostrej niewydolności nerek, ze wzrostem stężenia kreatyniny
w surowicy z 0,78 mg/dl przed badaniem do 3,74 mg/dl – po
badaniu. Wobec konieczności wdrożenia leczenia nerkoza-
stępczego dziecko zostało przeniesione do Kliniki Nefrologii
i Dializoterapii ICZMP. Stan pacjenta w dniu przyjęcia był dość
ciężki – dominowały obrzęki, duszność, nadciśnienie tętni-
cze, kardiomegalia i zmiany obrzękowe płuc. Przez 3 pierw-
sze doby prowadzono hemodializoterapię w heparynizacji
miejscowej. Monitorowano ewolucję zmian pourazowych (usg
i urografia, tę ostatnią wykonano w okresie normalizacji pa-
rametrów filtracji kłębuszkowej). Wyniki tych badań (tab. 1,
ryc. 3) ujawniły wyciek moczu do przestrzeni podtorebkowej.
Wobec narastania patologicznego zbiornika płynu z uciskiem
na miąższ nerki nakłuto go pod monitorem USG i założono
drenaż. Odprowadzono ok. 500 ml mętnego, krwistego pły-
nu, którego skład przedstawia tab. 2. Leczenie kontynuowa-

Ryc. 1. Obraz angiograficzny nerki lewej. Po podaniu dotętniczym środka

cieniującego widoczne jest jednoczesne zakontraktowanie naczyń tętniczych

i żylnych nerki i żyły głównej dolnej, co potwierdza obecność przetoki tętni-

czo-żylnej. Perfuzja miąższu widoczna jest jedynie w górnym biegunie nerki

– cechy znacznego przecieku w obrębie bieguna dolnego

Fig. 1. Angiogram of the left kidney. After intra-arterial injection of the con-

trast medium simultaneous opacification of renal arteries and veins and infe-

rior caval vein confirms the presence of arteriovenous fistula. Perfusion of

parenchyma is seen only in the upper pole of the kidney – a sign of conside-

rable blood leak within the lower pole

Ryc. 2. Obraz angiograficzny nerki lewej po embolizacji (spirala embolizacyj-

na). Po podaniu dotętniczym środka cieniującego widoczne zakontraktowa-

nie naczyń tętniczych górnego bieguna – brak cech przecieku i perfuzji miąż-

szu w dolnym biegunie

Fig. 2. Angiogram of the left kidney after embolization (embolization spiral is

seen). After intra-arterial injection of the contrast medium opacification of the

upper pole arteries is seen. There are neither signs of blood leak nor paren-

chymatous perfusion within the lower pole

Ryc. 3. Obraz USG nerki lewej. Widoczny rozległy krwiak podtorebkowy. (32.

dzień po biopsji)

Fig. 3. Ultrasound scan of the left kidney shows a large subcapsular hemato-

ma. (32. post-biopsy day)

Rodzaj badania Opis

(kolejność dni

po biopsji)

USG (1.) Przy dolnym biegunie nerki lewej (NL) krwiak o wym.

45x41 mm, nieco niejednorodny. NL z dyskretnie

poszerzonym ukm, kielichy do 5 mm, miedniczka do

12 mm. Moczowodów nie uwidoczniono. Pęcherz

moczowy częściowo wypełniony, bez wyraźnych ech

wewnętrznych.

USG (8.) Nieco poniżej dolnego bieguna NL hipoechogenicz-

na echostruktura o wym. 70x40 mm dochodząca do

poziomu talerza kości biodrowej odpowiadająca naj-

pewniej krwiakowi okołonerkowemu.

Badanie

doplerowskie (5.) W okolicy dolnego bieguna NL widoczny obszar o

szerszych naczyniach ze wzmożonym przepływem

dwukierunkowym o spektrum charakterystycznym dla

przetoki. Przemawia za przetoką tętniczo-żylną w

zakresie wewnątrznerkowych obwodowych gałęzi

dolnego bieguna naczyń NL okolicy biopsji.

Angiografia (9.) W badaniu angiograficznym tętnic nerkowych wyko-

nanym z nakłucia tętnicy udowej prawej metodą Sel-

dingera i zacewnikowaniu selektywnym tętnicy ner-

kowej lewej uwidoczniono dużą przetokę tętniczo-

żylną w dolnym biegunie NL. Obraz jednoznaczne-

go pojawienia się środka cieniującego w tętnicy ner-

kowej i w żyle nerkowej i bardzo słabym wypełnieniu

się naczyń tętniczych świadczy o dużych rozmiarach

przetoki. Wykonano zabieg embolizacji pojedynczą

spiralą IMWCE – 35-5-8. W angiografii kontrolnej uzy-

skano prawidłowy przepływ krwi przez naczynia tęt-

nicze.

 USG (32.) W NL w ok. górnego bieguna krwiak podtorebkowy

szer. 17x26 mm. Ukm tej nerki poszerzony do 10 mm.

Struktury miąższu zatarte. W okolicy dolnego biegu-

na duża przestrzeń płynowa o śr. ok. 6 cm.

Urografia (48.) ...NL wydziela mocz z opóźnieniem. Lewy ukm jest

nieco poszerzony (zwłaszcza kielich górny) i znie-

kształcony. Widoczne jest przedostawanie się mo-

czu kontrastowego pod torebkę nerki - w początko-

wej fazie badania w górnym biegunie tej nerki, w

dalszej części badania tworzy się duży zbiornik kon-

trastu w dolnym biegunie. ...

Scyntygrafia nerek W badaniu SPECT nerek udział NL w całkowitym

statyczna (DMSA) wychwycie znacznika wynosi 33% (prawej 67%).

(2 lata po biopsji) Nerka ta jest wyraźnie mniejsza niż prawa – brak wy-

chwytu znacznika w biegunie dolnym nerki. ...

Tabela 1. Wyniki badań obrazowych

Table 1. Diagnostic imaging findings
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no przez 20 dni, drenując od 200 do 140 ml moczu na dobę,
aż do całkowitego ustąpienia wycieku.

W okresie poprzedzającym interwencję urologiczną, w 7.
dobie po embolizacji przetoki tętniczo-żylnej wystąpiły obja-
wy uogólnionego zakażenia, opanowane celowaną antybio-
tykoterapią. We krwi i w moczu wyhodowano Enterococcus
faecium, szczep HLAR. Drenaż moczokrwiaka założono 3
tygodnie po rozpoznaniu posocznicy i uzyskaniu ujemnych
wyników posiewu krwi i moczu. Mimo to, w drenowanej tre-
ści wyhodowano jednoimienną florę bakteryjną.

W trakcie blisko 8-tygodniowej hospitalizacji utrzymywał
się masywny krwinkomocz (erytrocyty luźno zalegały pole
widzenia) oraz okresowo ropomocz. Zmniejszenie się krwin-
komoczu odnotowano na kilka dni przed wyjściem chłopca
ze szpitala (erytrocyty 10/�l). Kontrolne badanie ultrasono-
graficzne nie ujawniło zbiorników płynowych w okolicach biop-
towanej nerki. Klirens kreatyniny przy wypisie (na podstawie
równania Schwartza) wynosił 110 ml/min/1,73 m2.

 Dwa lata po biopsji przeprowadzono badania kontrolne
w celu poszukiwania odległych następstw przebytych powi-

1. dzień drenażu Mętny, barwa lekko krwista, c. wł.1015, pH 8,0, krwinki

białe 16 000/µl. Białko 0,4 g/dl, LDH 1624 U/L, fosfata-

za zasadowa 8,0 U/L, glukoza 2 mg/dl, cholesterol 1,0

mg/dl, mocznik 177 mg/dl, kreatynina 13,4 mg/dl, kwas

moczowy 8,0 mg/dl, sód 123 mmol/L, potas 6,8 mmol/L,

chlorki 97 mmol/l, bilirubina 0,38 mg/dl. Właściwości

morfologiczne: wielojądrzaste 91%, makrofagi 5%, lim-

focytoidalne 1%, monocytoidalne 1%, kom. siateczki

2%. W tle widoczne erytrocyty w fazie hemolizy, liczne

ziarna hemosyderyny, poj. kryształy hematoidyny, nie-

liczne bakterie.

2. dzień drenażu Barwa żółta, przejrzystość zupełna, c.wł. 1015, pH 7,0,

białko 250 mg/dl, glukoza i bilirubina – nie wykryto.

Osad: nabłonki płaskie poj. wpw, leukocyty zalegają

pw, erytrocyty gęsto zalegają pw, świeże i częściowo

wyługowane, wałeczki nieobecne, bakterie liczne wpw.

Tabela 2. Wyniki badania drenowanego płynu

Table 2. Drained fluid analysis

Ryc. 4. Obraz scyntygrafii statycznej nerek. Widoczna asymetria wielkości

nerek – nerka lewa jest wyraźnie mniejsza niż nerka prawa, brak wychwytu

znacznika w biegunie dolnym tej nerki odpowiada nieczynnemu obszarowi

miąższu. (Projekcja tylna)

Fig. 4. Static radioisotope renal scan (DMSA) shows considerable difference

in size between the kidneys – the left kidney is smaller than the right one.

Region of no radiopharmaceutical uptake in the lower pole of the left kidney

represents region of functional damage. (Posterior projection)

Ryc. 5. Obraz USG-CD nerki lewej. Widoczne regularne rozmieszczenie na-

czyń w obrębie części środkowej i bieguna górnego nerki. Biegun dolny znie-

kształcony, bez cech przepływu

Fig. 5. Doppler sonogram of the left kidney shows regular vessels distribu-

tion in the upper pole and in the middle segments. The lower pole is defor-

med, with no signs of blood flow

kłań. Scyntygrafia statyczna (DMSA) (tab. 1, ryc. 4) oraz ul-
trasonograficzne badanie nerek z Dopplerem (ryc. 5) ujawni-
ły rozległy obszar nieczynnego miąższu w dolnym i górnym
biegunie lewej nerki. Pacjent nadal leczony jest cyklospory-
ną (biopsja nie wykazała nefrotoksyczności leku), mykofe-
nolanem mofetilu, metyloprednizolonem w małych dawkach,
enarenalem i amlodypiną, co pozwala na dobrą kontrolę ze-
społu nerczycowego i ciśnienia tętniczego. Utrzymują się pra-
widłowe wskaźniki wydolności nerek (kreatynina w sur. 0,5
mg/dl, mocznik 14 mg/dl). Krwinkomoczu i innych zmian w
osadzie nie obserwuje się.

OMÓWIENIE

Przezskórna biopsja nerki stosowana jest w diagnostyce cho-
rób nerek u dorosłych i u dzieci od połowy ubiegłego wieku
[4, 14, 15]. Od tego czasu obserwuje się stały postęp i do-
skonalenie techniki zabiegu. Przełomowe znaczenie miało
wprowadzenie w latach 80-tych automatycznego urządzenia
zwalniającego igłę biopsyjną, tzw. pistoletu oraz zastosowa-
nie badania ultrasonograficznego do wytypowania miejsca
wkłucia oraz do monitorowania położenia igły biopsyjnej w
trakcie zabiegu w czasie rzeczywistym [4, 14]. Szereg opu-
blikowanych prac dowodzi, że dzięki temu poprawiła się sku-
teczność (jakość materiału biopsyjnego) i bezpieczeństwo za-
biegu [1,4,8]. Dzięki temu w niektórych ośrodkach, również
pediatrycznych, biopsja nerki jest obecnie procedurą ambu-
latoryjną [7, 11]. Zmienia się także pogląd na temat wykony-
wania przezskórnej biopsji u pacjentów z jedyną nerką, co w
ostatnich latach nie jest już uznawane za bezwzględne prze-
ciwwskazanie [1,15].

Powikłania biopsji nerki klasyfikowane są jako łagodne –
podlegające tylko obserwacji, ciężkie – wymagające lecze-
nia, w tym zabiegów inwazyjnych i tragiczne – wymagające
nefrektomii czy powodujące zgon [9,15]. Nadal podstawo-
wym powikłaniem pozostaje krwawienie [3,10,12,14,15].
Może to być krwawienie do okolicy okołonerkowej (krwiak
okołonerkowy, inaczej nadtorebkowy), pod torebkę nerki
(krwiak podtorebkowy) lub do układu kielichowo-miednicz-
kowego. Stosunkowo częstym powikłaniem, w większości
bezobjawowym jest przetoka tętniczo-żylna [5,6,14,15].

 Ciężkie powikłania występują rzadko. Poważne powikła-
nia krwotoczne, które wymagają przetaczania preparatów
krwiopochodnych występują z częstością od 1% do 5% [5,
13, 14], a interwencji chirurgicznej – z częstością od 0,1% do
1% [9,14,15]. Konieczność podjęcia leczenia z powodu po-
urazowej przetoki tętniczo-żylnej po biopsji zachodzi również
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tylko w nielicznych przypadkach, bowiem u ponad 95% pa-
cjentów obserwuje się samoistne jej zamknięcie po upływie
od 6 do 24 miesięcy [6,10,14,15].

U przedstawionego pacjenta biopsja nerki spowodowała
szereg powikłań: (a) masywne krwawienie do układu kieli-
chowo-miedniczkowego, (b) krwawienie do przestrzeni oko-
łonerkowej i podtorebkowej, (c) przetokę tętniczo-żylną, (d)
podtorebkowy i okołonerkowy zaciek moczu, a w ich następ-
stwie lub w związku z podjętymi działaniami: (e) niewydol-
ność nerek, (f) zakażenie oraz (g) trwałe uszkodzenie miąż-
szu nerki. W kontekście przedstawionej wyżej klasyfikacji
powikłania te należy uznać za ciężkie. Ich leczenie wymaga-
ło bowiem inwazyjnych procedur (arteriografia z emboliza-
cją, dranaż moczokrwiaka, hemodializoterapia z ostrego do-
stępu naczyniowego), przetaczania preparatów krwiopochod-
nych, znieczulenia ogólnego oraz przedłużonej hospitaliza-
cji (łącznie 63 dni). Masywne krwawienie do układu kielicho-
wo-miedniczkowego było prawdopodobnie konsekwencją
przekłucia jego ściany, a rozległy krwiak okołonerkowy i pod-
torebkowy oraz zaciek moczu – następstwem znacznego
uszkodzenia torebki i miąższu nerki oraz przerwania ciągło-
ści dróg moczowych. Szybką decyzję o wykonaniu emboli-
zacji przetoki uzasadniały nie tylko jej duże rozmiary, ale tak-
że obraz kliniczny; pogorszenie czynności nerek, nadciśnie-
nie tętnicze oraz nasilone krwawienie. Trwałe uszkodzenie
miąższu nerki (g) jest następstwem tego zabiegu i braku czyn-
nego unaczynienia w obszarze zaopatrywanym przez za-
mkniętą tętnicę. W rozważaniach na temat etiologii ostrej nie-
wydolności nerek należy uwzględnić niedokrwienie i niedo-
tlenienie spowodowane masywnym krwawieniem, wpływ
anestetyków i środków kontrastowych, ucisk krwiaków na
miąższ nerki, zaburzenia przepływu krwi związane z obec-
nością przetoki oraz utrudnienie odpływu moczu spowodo-
wane skrzepami. W piśmiennictwie z ostatnich lat, zakaże-
nia jako powikłanie biopsji nerki są rzadko wymieniane [6,8].
Zdrojewski i Kosiak [15] oraz Ponticelli i wsp. [10] podają, że
u chorych z infekcją w drogach moczowych istnieje ryzyko
wtórnego bakteryjnego zakażenia krwiaków. W przedstawio-
nym przypadku zakażenie krwiaka zostało udokumentowa-
ne badaniem bakteriologicznym i było poprzedzone zakaże-
niem układu moczowego.

Analiza historii choroby leczonego przez nas pacjenta
nasuwa pytanie o czynniki ryzyka powikłań po biopsji. Nale-
ży tu wymienić nadciśnienie tętnicze, przewlekłą sterydote-
rapię oraz technikę badania. Do wszystkich biopsji wybiera-
no tę samą nerkę, przy braku przeciwwskazań do biopsji dru-
giej nerki. W wielu ośrodkach standardem jest pobieranie
dwóch wycinków i wybieranie alternatywnej nerki przy po-
wtarzanych badaniach [2,4,7,9,10]. Nie zaleca się wykony-
wania więcej niż trzech nakłuć [1,6,10] a ich optymalna ilość

powinna być kompromisem między skutecznością a bezpie-
czeństwem zabiegu.

PODSUMOWANIE

Biopsja nerki, uznawana obecnie za zabieg na ogół bezpiecz-
ny i łatwy, jest nadal badaniem inwazyjnym, obarczonym ry-
zykiem ciężkich powikłań.
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